
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto 

abaixo. 
 

Tecendo a manhã 
 

(João Cabral de Melo Neto) 
1 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
 

2 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 
 
1. A partir da  leitura de todo o poema, depreende-se 

que ele apresenta 
 

(A) a maneira como os galos gritam nas manhãs 
a fim de fazer com que todos acordem. 

 
(B) um fato sem importância que aconteceu em 

uma manhã qualquer. 
 

(C) um trabalho individualizado e que não tem 
um produto final. 

 
(D) a construção solidária de um objeto, de uma 

obra ou de uma nova sociedade. 
________________________________________________ 

 
2. O provérbio que se aplica ao poema é 

 
(A) de grão em grão a galinha enche o papo. 
(B) uma andorinha só não faz verão. 
(C) cada um por si e Deus por todos. 
(D) quando um não quer dois não brigam. 

________________________________________________ 
 

3. O poema apresenta basicamente as seguintes 
oposições: 

 
(A) individualidade × coletividade   e   dependên-

cia ×  autonomia. 
 

(B) trabalho × ócio  e  solidariedade  ×  indivi-
dualidade. 

 
(C) produtividade × improdutividade  e  indepen-

dência ×  insegurança. 
 

(D) capacidade de criação ×  falta de criatividade   
e  atividade  × inatividade. 

________________________________________________ 
 

4. Em  entretendendo (entretender),  nota-se a 
presença das palavras 

 
(A) entender; tenda; estender; entreter.  
(B) entre; tenda;  entender; tender.  
(C) entre; entristecer; depender; tender.  
(D) entretenimento; entendimento; tendência; 

distender. 

5. Na oração Um galo sozinho não tece uma manhã:, 
a palavra em destaque tem a função sintática de 

 
(A) sujeito. 

 
(B) adjunto adnominal de negação. 

 
(C) adjunto adverbial de negação. 

 
(D) objeto direto. 

_______________________________________________ 
 

6. No período Como havia muitas pessoas na sala, 
fiquei sufocada, a palavra como é uma conjunção 
subordinativa 

 
(A) comparativa. 

 
(B) proporcional. 

 
(C) conformativa. 

 
(D) causal. 

_______________________________________________ 
 
Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa 

que preenche corretamente, pela ordem, as 
lacunas dos períodos apresentados. 

 
7. A documentação que ______ nesta tarde está 

completa, acabei de _________ . __________ 
amanhã bem cedo, como combinamos anterior-
mente. ___________ ao ____________ . 

 
(A) me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; 

Avisem-me;  recebê-la. 
 
(B) me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me 

avisem; recebê-la. 
 
(C) enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; 

Avisem-me;  receber-la. 
 
(D) enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me 

avisem; recebê-la. 
_______________________________________________ 

 
8. Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima 

semana. A empresa  aérea acabou de confirmar 
que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do 
Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me 
atrasar,  sairei de casa mais cedo ____ fim de não 
perder o vôo. 

 
(A) à; a; às; As; à 
(B) à; à; às; Às; a 
(C) a; a; às; Às; a 
(D) a; a; as; Às; à 

_______________________________________________ 
 
9. A seqüência em que todas as palavras têm as 

sílabas separadas corretamente é 
 

(A) ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio. 
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa. 
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se. 
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar. 

_______________________________________________ 
 
10. Todas as palavras estão acentuadas correta-

mente e recebem acento gráfico por seguirem a 
mesma regra de acentuação em 

 
(A) ítem; também; armazéns; contém. 

 
(B) Jaú; balaústre; Pacaembú; baú. 

 
(C) calvície; mágoas; errôneos; imundície. 

 
(D) desejá-los; ímã; atrás; saída. 
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11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em 

 
(A) aleijar; problema; supertição; etmologia. 

 
(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; 

ponteagudo. 
 

(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar. 
 

(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha. 
________________________________________________ 
 
12. Todas as palavras são formadas por hibridismo 

em 
 

(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum. 
(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide. 
(C) monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar. 
(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança. 

________________________________________________ 
 
13. O uso de vírgula está INCORRETO em: 

 
(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endivi-

dada. 
 

(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o 
marido saíra de casa. 

 
(C) É interessante, a oferta mas não tenho o 

dinheiro necessário. 
 

(D) No meio da confusão, a criança. 
________________________________________________ 

 
14. s orações em destaque: A

 
Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.    
Como estava chateada, não saí de casa. 
 
Estão corretamente classificadas, respectivamente, 
em 

 
(A) oração subordinada substantiva objetiva 

direta e oração subordinada adverbial causal. 
 
(B) oração subordinada substantiva objetiva indi-

reta e oração subordinada adverbial causal. 
 
(C) oração subordinada substantiva completiva 

nominal e oração coordenada sindética 
explicativa. 

 
(D) oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração subordinada adverbial final. 
________________________________________________ 

 
15. Ao relacionar a coluna da direita com a da 

esquerda, numerando as figuras de linguagem, a 
seqüência correta é 

 
I.  Eles, o seu único desejo é 

exterminar-nos. (Garret) 
1.  pleonasmo 

II. Maria embarcou em um avião 
gigantesco. 

2.  anacoluto 

III.  Li Machado de Assis ainda 
no ginásio. 

3.  metonímia 

IV.  A mulher não acreditava 
naquilo que seus próprios 
olhos viam. 

4.  catacrese 

 
(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1 
(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3 
(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2 
(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1 

ESPECIALIDADE 
 
16. No envelhecimento normal espera-se que ocorra 
 

(A) aumento da atividade do sistema nervoso 
autônomo. 

 
(B) um retardamento na hialinização dos glomé-

rulos. 
 

(C) aumento da água intracelular. 
 

(D) aumento da distribuição de drogas lipos-
solúveis. 

_______________________________________________ 
 

17. Nos idosos, 
 

(A) os efeitos adversos a medicamentos são 
muito freqüentes, mas a maioria poderia ser 
evitada. 

 
(B) os medicamentos têm menor interação 

devido a maior distribuição das drogas lipos-
solúveis. 

 
(C) o repouso prolongado predispõe a trombo-

flebite, obstipação e perda dos reflexos vaso-
motores  posturais. 

 
(D) a dosagem de creatinina normal afasta a 

patologia renal em idosos. 
_______________________________________________ 

 
18. Em relação ao Estatuto do Idoso, é correto afirmar 

que os idosos 
 

I. que não possam responder por si deverão 
consultar, na seqüência, o curador, a família e 
o médico. 

 
II. têm direito a desconto mínimo de 50% em 

eventos culturais e artísticos e apenas 20% 
nos esportivos e de lazer. 

 
III. têm reserva em 10% das unidades em 

programas habitacionais. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 

 
(B) I e II, apenas. 

 
(C) II e III, apenas. 

 
(D) I, II e III. 

_______________________________________________ 
 

19. Nas demências, 
 

(A) os antiinflamatórios têm mostrado melhora 
importante na cognição. 

 
(B) os inibidores da acetilcolinesterase estão 

indicados nas demências avançadas. 
 

(C) os tocoferol e selegilina, pela ação antioxi-
dante, parecem ter benefícios. 

 
(D) as atitudes preventivas não são conside-

radas. 
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20. No acidente vascular cerebral, 

 
(A) logo após a oclusão da artéria, se formam 

duas áreas concêntricas, sendo a externa a 
área de penumbra. 

 
(B) infartos lacunares ocorrem por oclusão dos 

aneurismas de Charcot-Bouchard. 
 

(C) acidente vascular hemorrágico ocorre na 
região do polígono de Willis. 

 
(D) anticoagulação está indicada em isquemias 

de áreas extensas. 
________________________________________________ 

 
21. Em relação às doenças coronarianas, 

 
(A) dispnéia de repouso, síncope e confusão 

mental podem ser um equivalente anginoso. 
 

(B) obesidade e sexo masculino são fatores 
preditores de acidente vascular cerebral em 
idosos que se utilizam de trombolíticos. 

 
(C) infarto silencioso ocorre apenas em idosos 

diabéticos. 
 

(D) pacientes com infarto não Q têm menor 
incidência de angina recorrente, reinfarto e 
morte. 

________________________________________________ 
 
22. Em relação às demências, 
 

(A) as causas reversíveis são hipotireoidismo, 
doença de Parkinson, hematomas intracra-
nianos, Addison e hidrocefalia de pressão 
normal. 

 
(B) as causas irreversíveis são as doenças: 

Jakob-Creutzfeldt; de Pick; Alzheimer; de 
Huntington e vascular. 

 
(C) a pseudodemência é a perda das funções 

cognitivas devido ao uso prolongado de 
medicações. 

 
(D) as doenças infecciosas não as causam. 

________________________________________________ 
 
23. Em relação à depressão em idosos, 
 

(A) a eletroconvulsoterapia não faz parte do 
arsenal terapêutico. 

 
(B) os inibidores da monoamino-oxidade têm 

menor possibilidade de permitir as crises 
hipertensivas. 

 
(C) a preferência pelos inibidores da 

recaptação da serotonina deve-se às 
menores interações medicamentosas.  

 
(D) o suicídio é raro e ocorre mais em mulheres. 

24. Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, 
morador de rua, foi encontrado desacordado em 
noite de inverno. Nesse caso, 

 
(A) ele deverá ser removido com cuidado, pelo 

risco de fibrilação atrial e assistolia. 
 
(B) o controle da pressão arterial não será 

considerada importante, se o paciente 
estiver estável. 

 
(C) as medidas de aquecimento central serão 

necessárias, em temperaturas abaixo de 
35 ºC. 

 
(D) o antibiótico profilático não fará parte do 

arsenal terapêutico. 
_______________________________________________ 

 
25. Em relação às quedas em idosos, pode-se afirmar 

que 
 

(
 
A) 30% delas resultam fraturas. 

(
 
B) as mudanças ambientais têm baixo impacto. 

(
 
C) são multifatoriais na maioria dos casos. 

(D) têm baixo impacto psicológico nos pacientes. 
_______________________________________________ 

 
26. Paciente, 75 anos de idade, foi encaminhado ao 

Pronto-Socorro com queixas inespecíficas de mal-
estar e fraqueza há 3 dias. Ao exame físico 
apresentou-se taquicárdico e com FC = 120 
batimentos por minuto. O eletrocardiograma 
mostrou uma fibrilação atrial de alta resposta. A 
melhor conduta, nesse caso, é 

 
(A) reversão do quadro com amiodarona 

intravenosa. 
 
(B) reversão do quadro com quinidina e 

digitálico. 
 
(C) deixar o paciente sem antiarrítmico, após a 

reversão da arritmia, devido aos efeitos 
colaterias a longo prazo. 

 
(D) controlar a freqüência cardíaca e antico-

agular para, posteriormente, realizar a 
cardioversão. 

_______________________________________________ 
 
27. No tratamento da hipertensão, em idosos, 

 
(A) o uso de tiazídico perdeu espaço, devido à 

incontinência urinária. 
 
(B) a diminuição do risco cardiovascular e a 

retenção do cálcio são fatores que facilitam 
a prescrição de tiazídicos. 

 
(C) a hipotensão ortostática é um efeito 

colateral específico da nifedipina. 
 
(D) as drogas de ação central são mais 

eficazes. 
_______________________________________________ 

 
28. Os estados confusionais agudos 

 
(A) têm incidência maior do que 50% em indivíduos 

acima de 60 anos de idade hospitalizados. 
 

(B) apresentam ocasionalmente os distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 

 
(C) são raros em pós-operatório de cirurgia car-

díaca ou ortopédica. 
 

(D) podem ser a única manifestação de um infarto 
do miocárdio. 
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29. Em relação à anticoagulação em idosos, 
 

(
 
A) as indicações são diferentes. 

(B) deve-se diminuir a dose inicial de varfarin em 
desnutridos. 

 
(C) o risco de sangramento não aumenta após os 

60 anos de idade. 
 
(D) o valor de INR esperado na anticoagulação é 

1,2 a 1,5. 
________________________________________________ tratados. 

_______________________________________________ 
 
30. Em relação à insuficiência renal em idosos, 

 
(A) a insuficiência renal aguda pós-operatória é 

de caráter benigno e totalmente reversível. 
 
(B) a síndrome nefrótica é rara na nefropatia por 

amiloidose. 
 
(C) a incidência e a prevalência vêm diminuindo. 
 
(D) quando associada à proteinúria de Bence-

Jones, pensa-se no diagnóstico de mieloma 
múltiplo. 

________________________________________________ _______________________________________________ 
 

31. Em neoplasia de cólon, 
 
(A) o screening deve ser feito após 50 anos de 

idade e na presença de retocolite ulcerativa. 
 
(B) a pesquisa de sangue oculto fornece pouco 

falso-positivo. 
 
(C) a colonoscopia deve ser feita a cada 5 anos 

nos pacientes sem fatores de risco. 
 
(D) o toque retal é capaz de detectar a maioria 

dos tumores colorretais. 
________________________________________________ fator protetor. 

_______________________________________________  
32. Em relação à neoplasia prostática, pode-se afirmar 

que 
 

(A) é a terceira causa de neoplasia em homens. 
 

(B) a radioterapia não faz parte do tratamento. 
 

(C) a prevenção deve ser feita com a dosagem 
de PSA a cada 5 anos. 

 
(D) as doenças incipientes e de baixo grau 

podem ser acompanhadas. 
________________________________________________ 

 
33. Paciente, sexo feminino, 74 anos de idade, 

hipertensa e diabética é admitida no Pronto-
Socorro, com quadro de dor abdominal súbita. 
Apresentou-se em mau estado geral, taquicárdica, 
desidratada, pulso fino, abdome distendido e dolo-
roso à palpação difusamente. Radiografia de abdo-
me sem grandes alterações. Nesse caso, a 
principal hipótese diagnóstica é 

 
(A) abdome perfurativo. 
(B) abdome isquêmico. 
(C) abdome inflamatório. 
(D) obstrução intestinal. 

________________________________________________ 
 
34. A osteoporose é uma patologia muito freqüente 

nos idosos. Em relação a essa doença, 
 

(
 
A) a fratura mais comum é a de fêmur. 

(B) os fatores protetores são terapia de repo-
sição hormonal, índice de massa corpórea 
alto e etilismo. 

 
(C) os fatores predisponentes são tabagismo, 

glucocorticóides e diabetes tipo 2. 
 
(D) o aumento de morbidade, mas não o de 

mortalidade está associado. 

35. Em relação à insuficiência cardíaca, 
 
(A) a incidência e prevalência vêm diminuindo 

com o passar dos anos. 
 
(B) o acometimento da função sistólica está 

sempre presente. 
 
(C) a insuficiência diastólica é freqüente nos 

idosos. 
 
(D) os pacientes assintomáticos não devem ser 

 
36. Paciente, sexo feminino, 70 anos, foi admitida no 

Pronto-Socorro com quadro de fraqueza e 
vômitos. De antecedente é hipertensa e estava 
em investigação para insuficiência coronariana, 
tendo realizado um cateterismo há 5 dias. Chegou 
desidratada e confusa. A principal hipótese 
diagnóstica, nesse caso, é 

 
(A) hipoglicemia. 
(B) insuficiência renal. 
(C) intoxicação alimentar. 
(D) encefalopatia hipertensiva. 

 
37. A neoplasia 

 
(A) de cólon e mama apresenta a obesidade 

como fator de risco. 
 

(B) de mama, a menarca tardia e a menopausa 
precoce são fatores predisponentes. 

 
(C) de colo de útero deve ser prevenida 

anualmente, pois a incidência dessa 
neoplasia aumenta com a idade. 

 
(D) gástrica apresenta a gastrite atrófica como 

 
38. Paciente, sexo feminino, é encaminhada ao 

Pronto-Socorro, por adinamia, mal-estar, 
emagrecimento progressivo e quadro agudo de 
náuseas e vômitos. Chegou hipotensa e 
apresentou nos exames iniciais hiponatremia e 
hipercalemia. Esse caso, provavelmente, refere-
se a 

 
(A) infecção gastrointestinal. 
(B) hipocortisolismo. 
(C) hipertireoidismo. 
(D) quadro septicêmico. 

_______________________________________________  
39. Em relação às úlceras de pressão, 

 
(A) a taxa de mortalidade não é modificada em 

pacientes internados. 
 
(
 
B) raramente evolui para uma infecção sistêmica. 

(C) a reposição protéico-calórica não altera a 
evolução do quadro. 

 
(D) a infecção freqüentemente é multibacte-

riana e pode evoluir com infecção óssea. 
_______________________________________________ 

 
40. Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, é 

encaminhado ao Pronto-Socorro por familiares, 
com queixa de perda de consciência. Nesse caso, 
 

(A) a história e o exame físico adequados são 
essenciais para direcionar o diagnóstico. 

 
(B) a causa vasovagal é importante nessa faixa 

etária. 
 

(C) a miocardiopatia hipertrófica não é causa de 
síncope. 

 
(D) as taquiarritmias podem ser a causa de sín-

cope pelo aumento do débito cardíaco e 
diminuição do tempo de diástole. 
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